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Sajt- és Túrófesztivál

A Gyomaendrőd szeretlek című 
programmal április 30-án indult a ma-
jálisi hétvége. A Tánc Világnapja al-
kalmából rendezett műsorban helyi 
amatőr táncos művészek és zenekarok 
működtek közre. A fáklyás felvonulás 
a gyomai szabadstrandra tartott, ahol 
tűzzsonglőrök mutatták be műsorukat. 
Az estet tábortűzzel zárták.

A május 1-i program lovasok felvo-
nulásával kezdődött. A fesztivált Toldi 
Balázs polgármester köszöntője után 
Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi 
miniszter, a rendezvény fővédnöke 

nyitotta meg.  A megnyitó ünnepségen, 
amelyen részt vett Dankó Béla ország-
gyűlési képviselő is, Kulcsár László 
a megyei agrárkamara elnöke és Za-
lai Mihály a Békés Megyei Közgyűlés 
Elnöke is beszédet mondott. A két na-
pos fesztiválon a sok érdekes program 
mellett természetesen a sajtok voltak 
a főszereplők. A kiállított áruk első-
sorban a kézműves termékek voltak 
gyümölcslevek, lekvárok, dzsemek, 
kecsketejes szappanok és sok más ér-
dekesség. Nem maradt el a majálishoz 
szorosan kapcsolódó sültkolbász-sör-
fogyasztás sem.
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Áprilisi testületi ülés

A képviselő testület április 30-án, a 
szokott időponttól eltérően délelőtt 10 
órakor kezdte meg munkáját. Az ülé-
sen elfogadták a Gyomaendrőd Város 
Önkormányzatának 2014. évi zárszám-
adási beszámolóját. A város az elmúlt 
évben is kiegyensúlyozottan, stabilan 
gazdálkodott. 

- Az Ötv. alapján a választást követő 
6 hónapon belül be kell terjeszteni az 
önkormányzat gazdasági programját. 
A gazdasági program az önkormány-
zat részére helyi szinten meghatározza 
mindazon célkitűzéseket, feladatokat, 
amelyek a költségvetési lehetőségek-
kel összhangban, az önkormányzat ál-
tal nyújtandó kötelező és önként vállalt 
feladatok biztosítását, fejlesztését szol-
gálják. A felsorolt fejlesztési prioritá-
sok megvalósításának előkészítését a 
folyamatosan megjelenő pályázati ki-
írások alapján tudjuk elvégezni. A vég-
leges anyag a képviselő-testület és a 
bizottságok tagjainak fejlesztési javas-
lataival egészült ki, több fordulóban 
is tárgyaltuk A 2015-ös év a tervezett 
beruházások pályázati előkészítését 
szolgálja, a program céljainak megva-
lósítását várhatóan az év második felé-
től kezdhetjük el.

- A beszámolók ülése volt: az okta-
tási vagyonműködtetés első negyed-
éves, a Lélekkel a Körösök mentén 
projektmenedzseri, a belső ellen-
őrzési jelentésekről, a mezőőrök, 
a Mobilbusz Közlekedési, a Liget 
Fürdő, a Gyomaszolg Ipari Park, a 
Gyomaközszolg, a Zöldpark Kft-k 
2014. évi működéséről szóló beszámo-
lókat fogadta el a testület. Jóváhagytuk 
az Integrált Településfejlesztési Stra-
tégia készítésének jelenlegi fázisáról 
szóló beszámolót is.

- Megállapodást született a KLIK 
Békéscsabai Tankerület és az önkor-
mányzat között, amely alapján a Jókai 
utcai óvoda épületben kap helyet a Pe-
dagógiai Szakszolgálat Gyomaendrődi 
Tagintézménye. Ezzel az ellátás szín-
vonalát, és feltételeit javítanák, illetve 
növekszik az óvodaépület kihasznált-
sága is. Fontos ez a döntés, mert a fo-
gyó gyermeklétszám miatt a Jókai úton 
egy óvodacsoport indítására van lehe-
tőség, ezáltal a fajlagos költségek csök-
kenthetők.

- Három millió forint értékben két- 
két fűnyíró traktor és sövényvágó vá-
sárlására lesz lehetőség a zöldterületek 
hatékony gondozása érdekében.

- Sport alapítvány jön létre, a már-
ciusi, jól sikerült I. Gyomaendrődi 
Sportbál bevételéből. A testület hoz-
zájárult, hogy az alapítvány nevében 
szerepeljen Gyomaendrőd város neve, 
székhelyként a városháza címe kerül-
jön bejegyzésre. Az  önkormányzat és 
a városban működő jelentősebb sport-
szervezetek lesznek az alapító tagok.

- A lakosság és a képviselők irányá-
ból több, a közvilágítás bővítése irán-
ti igény érkezett be. Ezekhez társul a 
2014-ben elindított gyalogátkelő épí-
tés-beruházás miatt szükségessé váló 
közvilágítás-bővítés is. Sajnos anya-
gi lehetőségeink nem engedik meg, 
hogy az összes igényt teljesíthessük. 
A képviselő testület az alábbi fejlesz-
téseket fogadta el: Szent Gellért Ál-
talános Iskola zebra, Fő út - Apponyi 
út kereszteződése, Polgármesteri Hi-
vatal zebra, Vásártéri Ltp. játszótér, 
Öregszőlő IKSZT-nél zebra, a gyomai 
közúti híd város felől része. A beruhá-
záshoz szükséges forrás: 7.000.000 Ft

- Az önkormányzat 2009-ben egy 
nagyszabású külterületi vízrendezé-
si és vízpótlási beruházás előkészíté-
sét indította el. Az előkészítés során, 
2013-ban az elvi vízjogi engedélyek 
beszerzése megtörtént, amelyek 2015. 
május 31-én lejárnak. A képviselő-tes-
tület továbbra kiemelkedően fontosnak 
tartja a mezőgazdasági öntözés feltét-
eleinek megteremtését, ezért döntött 
arról, hogy a lejárat előtt meg kell kez-
deni a vízjogi létesítési engedélyezési 
eljárást. 

- 2014-ben projektjavaslat előkészíté-
se kezdődött meg a KÖZOP-3.5.0-09-11 
számú, Kerékpárút hálózat fejleszté-
se c. pályázati kiírásban meghatározott 
feltételek alapján. A kiírást sajnos a pá-
lyázatunk beadása előtt felfüggesz-
tették, azonban most várható, hogy a 
közeljövőben ismét megnyitják. A ki-
emelt projekt keretei között a Hármas-
Körös folyó védtöltésétől az Olajosok 
útjáig, a 46. sz. közút mellett kiépíten-
dő kerékpárút megépítéséhez kívánunk 
támogatást igényelni. Az előzetes fel-
mérések alapján készült költségkal-
kuláció szerint a projekt kivitelezési 
költsége összesen nettó 135 millió Ft-
ba kerülne, mely összeget szeretnénk 
a kiemelt felhívás keretei között támo-
gatásként igényelni. A projekt kiemelt 
projekt keretei között történő megva-
lósítását elsősorban a felmerülő magas 
fajlagos kivitelezési költségek indokol-
ják, melyhez normál pályáztatási el-
járás keretei között elnyert támogatás 
esetén nagy összegű önrész biztosítá-
sára lenne szükség.

- A Gyomai Szülőföld Baráti Kör 
kérelmére a képviselő-testület támo-
gatta, hogy, a Szabadság téri autóbusz 
pályaudvar és a Körös étterem közöt-
ti parkban kerüljön felállításra Kállai 
Ferenc mellszobra. A kérelemhez csa-
tolták Kállai Ferenc özvegyének hoz-
zájáruló nyilatkozatát is.

- A Miniszterelnökség Nemzetpo-
litikai Államtitkársága felkérésének 
eleget téve Gyomaendrőd Város Ön-
kormányzatának Képviselő-testüle-
te csatlakozik a kárpátaljai magyarok 
megsegítését célzó akcióhoz, 100.000 
Ft összegű támogatással. 

- A nyári szünet időtartama alatt egy 
alkalommal, az arra rászoruló csalá-
dok számára, gyermekenként 2.500,-Ft 
összegű tartós élelmiszercsomag biz-
tosításának lehetőségét hagyták jóvá 
a képviselők. A támogatás 200 gyer-
mekre vonatkozóan 500.000,-Ft költ-
séget jelent az önkormányzat számára, 
melyet a 2015. évre megtervezett szoci-
ális kiadások terhére biztosítunk.

Toldi Balázs polgármester
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„Gyomaendrőd Város 
Biztonságáért” Elismerő Oklevél

A képviselő-testület ülésén adta át Tol-
di Balász polgármester a „Gyomaend-
rőd Város Biztonságáért” Elismerő 
Oklevelet. Ebben az évben a VIDRA 

Önkéntes Járási Mentőcsoport Egye-
sület és Lukács Zoltán polgárőr részére 
kapta az elismerést.

Elköszöntek 
a jegyzőtől

Az április 30-án megtartott Képvise-
lő-testületi ülésen Toldi Balázs pol-
gármester köszönte meg és méltatta 
Dr. Csorba Csaba jegyző munkáját, 
aki májustól Budapesten, a Színház és 
Filmművészeti Egyetemen fog dolgoz-
ni. A jegyzői életpályát Megyeri Lász-
ló aljegyző – aki a továbbiakban, a 
jegyzői pályázat lezárultáig jegyzőként 
fog működni- ismertette. Az ünnepé-
lyes búcsúztatón megjelentek a járás 
vezetői, intézményvezetők, szerve-
zetek képviselői, akik a hosszú, jegy-
zői pályafutás ideje alatt jó kapcsolatot 
alakítottak ki a távozó Dr. Csorba Csa-
bával. Dr. Frankó Károly és Dr. Dávid 
Imre korábbi polgármesterek feleleve-
nítették az együtt töltött éveket, a ki-
emelkedő nagy feladatokat, amelyeket 
megvalósítottak. Mindketten hangsú-
lyozták, hogy Dr. Csorba Csaba tevé-
kenysége együttműködő, előremutató 
és a rengeteg, különböző vizsgálat által 
is igazoltan, törvényes volt. A távozó 
jegyző megköszönte a településnek, a 
lakosságnak, Gyomaendrődnek, hogy 
annak idején befogadták őket, és hogy 
szeretettel körülvéve élhettek itt. Kü-
lön köszönetét fejezte ki Toldi Balázs 
polgármesternek azért, hogy bízott és 
kitartott mellette.
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Április 30-án ünnepélyes keretek kö-
zött adták át a 100. integrált kormány-
ablakot, amelyet a Gyomaendrődi 
Járási Hivatalban, a korábbi okmány-
iroda helyén alakítottak ki. Az állam-
reform egyik legfontosabb feladata a 
közigazgatás megújítása, magasabb 
szintre emelése. A kormányablakok 
kialakítása, az ügysegédek munká-
ba állása jelentősen csökkenti az ad-
minisztrációs terheket. A modern, 
egységes környezet kialakítása, az 
ügyfélbarát nyitva tartási idő az állam-
polgárok érdekeiben történő intézke-
dések. 
A megnyitó ünnepségen köszöntőt 
mondott Toldi Balázs polgármester, Dr 
Baltay Tímea a kormányablakokért fe-
lelős helyettes államtitkár, Dankó Béla 
országgyűlési képviselő, Gajda Róbert 
a Békés Megyei Kormányhivatal veze-
tője és dr. Pacsika György járási hiva-
talvezető.

A 100. kormányablakot adták át

Lemondás képviselői tiszteletdíj egy részéről
Lehóczkiné Timár Irén, Gyomaend-

rőd Város Képviselő-testületének al-
polgármestere nyilatkozott arról, hogy 
2015. január 1. napjától a részére meg-
állapított tiszteletdíjából, 53.220 Ft/hó 
összegről lemond. Az alpolgármester 
asszony azt is kérte nyilatkozatában, 
hogy a lemondott összegeket a Határ 
Győző Városi Könyvtár költségveté-

si támogatására és az Endrődi temető 
karbantartására fordítsák. 

Fülöp István Béla, helyi önkor-
mányzati képviselő nyilatkozott arról, 
hogy 2015. március 1. napjától 2016. 
február 28. napjáig a részére megálla-
pított tiszteletdíjból bruttó 20.000 Ft/
hó összegről lemond, amelyet a közte-
metők fenntartására kér fordítani.

Poharelec László helyi önkor-
mányzati képviselő már korábban, a 
képviselő-testület megalakulásakor 
nyilatkozott arról, hogy nem kívánja 
felvenni képviselői tiszteletdíját. Kérte 
a testületet arra, hogy ezt az összeget 
a 7. egyéni választókerület fejlesztési 
terveinél vegye fi gyelembe.

Jó, ha tudja – A zöldhulladék égetésről
2015. március 5-énn hatályba lépett 

az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel 
kiadott Országos Tűzvédelmi 
Szabályzat (OTSZ), amelyben több 
olyan használati előírás szerepel, mely 
a korábbi rendeletben nem volt kellően 
szabályozva. Ilyen például a rendelet 
szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozó 
része. Ezen előírások pontos ismerete 
szükséges a gazdálkodó tevékenységet 
végzőkön kívül a lakosság 
körében is, mivel az előírások 
megsértése esetén a hatóságnak 
tűzvédelmi bírság kiszabását kell 
kezdeményeznie az elkövetők ellen. 
A BM rendelet szerint a 
lábon álló növényzet, tarló, 
növénytermesztéssel összefüggésben 
és a belterületi ingatlanok 
használata során keletkezett 
hulladék szabadtéri égetése tilos. 
Külterületen az ingatlan tulajdonosa, 
használója a tűzvédelmi hatóság 

engedélyével legfeljebb tíz hektár 
egybefüggő területen irányított égetést 
végezhet. 

Önkormányzatunk eredeti jogalkotói 
hatáskörben alkotta meg a tárgyban 
szabályozó rendeletét, amelyben 
szabályozta a 
kerti hulladékok  
égetéssel történő 
megsemmisítését. 
A szabályozás 
lehetővé teszi a 
helyi sajátosságok 
miatt szinte minden 
belterületi ingatlant 
érintő zöldhulladék 
égetést. Ennek a 
tevékenységnek a 
levegő tisztaságát 
érintő negatív 
hatását a szabályozás 
úgy csökkenti, hogy 
korlátozza annak 

körét és időtartamát. A rendeletnek 
megfelelően tehát: kerti nyesedék, 
zöldhulladék és avar ünnepnapok 
kivételével 10 és 16 óra között 
égethető el a szabadtéri tűzgyújtási 
szabályok betartásával.
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Három helyszínen Mezőberényben, 
Szarvason és Békésen tartottak gazda-
ságfejlesztéssel kapcsolatos tájékozta-
tó fórumokat a helyi vállalkozóknak.
A tájékoztatókat Dankó Béla ország-
gyűlési képviselő szervezte, mivel 
mint elmondta: 
Az Európai Bizottság elfogadta a Gaz-
daságfejlesztési és Innovációs Opera-
tív Programot (GINOP), így hamarosan 
megjelennek a pályázati felhívások. A 
2014-2020-as európai uniós fejlesztési 
időszakban a gazdaságfejlesztési ope-
ratív programban összesen 2383 milli-
árd forint támogatásra nyílik lehetőség 
a gazdasági szereplők számára. 
Mivel a GINOP elsősorban a helyi vál-
lalkozók foglalkoztatásának és ver-
senyképességének növelésére épülő 
gazdaságfejlesztéshez járul hozzá, így 
fontosnak tartottam, hogy a gazdasági 
szereplőket tájékoztassuk az uniós pá-
lyázati rendszer jelenlegi állapotáról, 
azokról az információkról, melyek se-
gíthetik őket felkészülni a sikeres pá-

lyázásra.- mondta a képviselő.
A három helyszínen különböző elő-
adók tájékoztatták a résztvevőket, Me-
zőberényben Csepreghy Nándor, a 
Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai 
kommunikációért felelős helyettes ál-
lamtitkára, Szarvason Zsigmondné dr. 
Vitályos Eszter Európai uniós fejlesz-
tésekért felelős államtitkár, míg Béké-
sen Tatai Laura, a Miniszterelnökség 
főosztályvezető-helyettese.
Az előadók kihangsúlyozták, hogy az 
idei év legfontosabb feladata a 2007-
2013-as uniós pályázati ciklus lezárá-
sa, a még bennlévő források lehívása, 
hiszen ez kulcsfontosságú Magyaror-
szág gazdasági helyzetét illetően. De 
természetesen folyik az uniós pályáza-
ti kiírások előkészítése is.
A gazdaságfejlesztési program kereté-
ben összesen 2383 milliárd Ft támoga-
tás kerül kiírásra. 2015-ben több mint 
60 kiírásra számíthatnak a pályázók, 
több mint 800 milliárd Ft értékben.
Fontos változás lesz az egyszerűsített 
pályázati rendszer is, amely bizonyos 
értékhatárig csak egy egyszerű adatlap 
kitöltésével teszi lehetővé a pályázást.
Kiemelkedő változás a biztosítékmen-
tesség is, ez is azt segíti, hogy a vál-
lalkozóknak forrásaikat ne kelljen 
lekötniük.
Dankó Béla országgyűlési képviselő 
elmondta, hogy a jelen fórumsorozat 
egy folyamat kezdete, ugyanis további 
tájékoztatókat kíván szervezni a gaz-
daságfejlesztési pályázatokkal kapcso-
latban. A Képviselő azonban fontosnak 
tartotta, hogy a pályázók minél hama-
rabb értesüljenek a pályázati rendszer-
ről. 

Fontos az ország és a térség számára, 
hogy a vállalkozók minél hatékonyab-
ban és nagyobb mennyiségben tudják 
a fejlesztési forrásokat lehívni. Azt is 
fontos szem előtt tartani, hogy való-
színűleg ez az utolsó pályázati ciklus, 
melyben uniós forrásokat tud lehív-
ni hazánk. Ezért kiemelkedő cél, hogy 
a gazdaságunkat olyan helyzetbe hoz-
zuk, hogy a mostani pályázati ciklust 
követően uniós források nélkül fenn 
tudjuk tartani. Éppen ezért kiemelke-
dő döntése volt a Kormánynak, hogy 
az uniós források 60%-át gazdaságfej-
lesztésre fordítja.- mondta Dankó Béla

2383 milliárd Ft a gazdaságfejlesztési programban

Dankó Béla
országgyűlési képviselő
Sajtóközlemény

Téma: Gazdaságfejlesztéssel kapcso-
latos tájékoztató fórumokat tartottak a 
helyi vállalkozóknak
2015.04.20.

A közelgő A közelgő 
ballagásra ballagásra 

csokrok, plüssök, csokrok, plüssök, 
üdvözlőlapok.üdvözlőlapok.

Bevezető áron cseh, szerb Bevezető áron cseh, szerb 
iskolatáskák, hátizsákok, iskolatáskák, hátizsákok, 

gurulós táskák gurulós táskák 
2 év garanciával2 év garanciával

Tapir Papír 
Gyomaendrőd,
Kossuth L. u. 31. 
Tel.: 06/30-278-0405

Pályázatok benyújtása
Gyomaendrőd Város Önkor-

mányzata - mint a Gyomaendrőd, 
Csárdaszállás, Hunya Települési 
Önkormányzati Társulás székhelye 
szerinti települési önkormányzat - pá-
lyázatot nyújt be a szociális szakosí-
tott ellátást és a gyermekek átmeneti 
gondozását szolgáló önkormányza-
ti intézmények fejlesztése, felújítá-
sa támogatására megjelent pályázati 
kiírás alapján. A cél a Térségi Szo-
ciális Gondozási Központ Rózsakert 
Idősek Otthona fejlesztése. Az ön-
erős pályázatban a fejlesztési költség 
5 %-ának megfelelő összegű önerő 

biztosítására lesz szükség.
Az önkormányzat támogatja a 

Térségi Szociális Gondozási Köz-
pont Családsegítő és Gyermekjólé-
ti Szolgálatot, abban hogy pályázatot 
nyújtson be az „Ifjúsági közösségek, 
ifjúsági civil szervezetek közösség-
építő programsorozatainak támogatá-
sa” kiírt pályázati program keretében. 
Az „Értékeink megismerése a Kő-
rösök mentén „című projekt a Gyo-
maendrődön élő 10-16 év közötti 
hátrányos helyzetű fi atalok részére 
kíván programsorozat megvalósítani.
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Közmunkaprogram hírei

Berill Ékszerüzlet
Fő út 222. 

Tel.: 70/354-8915
 

Ballagási akció a Berill Ékszerüzletben
Arany ékszerekre 20% kedvezmény

Ezüst ékszerekre 
10-20-30 % kedvezmény

Lepje meg családtagját egy különleges 
értékálló arany ékszerrel.

Nyakláncok, medálok, gyűrűk, 
fülbevalók kibővült választékával várjuk 

régi és új vásárlóinkat.

GYOMASZOLG KFT. GYOMASZOLG KFT. 
SZOLGÁLTATÁSASZOLGÁLTATÁSA

TEMETKEZÉSSELTEMETKEZÉSSEL  
KA PCSOLATOS ÜGYINTÉZÉSKA PCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS

Gyomaendrőd, Ipartelep út 3.Gyomaendrőd, Ipartelep út 3.

Ügyelet ideje alatt  hívható telefonszámok:Ügyelet ideje alatt  hívható telefonszámok:
(hétvégén, ünnepnapokon éjjel-nappal)(hétvégén, ünnepnapokon éjjel-nappal)

Csőke János: 66/285-065, illetve: 30/630-8097Csőke János: 66/285-065, illetve: 30/630-8097
Hétfőtől péntekig 7-15 óra között  személyesen, Hétfőtől péntekig 7-15 óra között  személyesen, 

vagy a 66/386-233 telefonszámon.vagy a 66/386-233 telefonszámon.

A közmunkaprogram keretében ren-
dezettebbé tett „melegvízkút” körül 
már használatba is vették a lakosok 
az újonnan kialakított térburkolatot. A 
megnövelt felület térkövezésével, a víz-
elvezető rendszer korszerűsítésével, a 
burkolatok letakarításával, kerítés, ke-
rékpártároló festésével, valamint a kút 
környékén virágládák elhelyezésével a 
korábbi állapotnál egy jóval szebb, ren-
dezettebb tér került kialakításra.

A fűzfás-holtág szikkasztó kazettá-
iban a tavalyi év óta kinőtt fűzfa hajtá-
sok kitermelésére került sor az elmúlt 
hónapokban.  A fűzfakévék később 
alapanyagul szolgálnak faapríték ké-
szítésére. Ezek egy része a program-
ban üzemeltetett épületek fűtésére, 

illetve igény esetén értékesítésre is fel-
használható lesz.

Rendezésre került a Rózsahegyi Is-
kola előtti holtág partja, amely után 
annak szépsége is láthatóvá vált.  Az 
Erzsébet liget Fő út felőli szélén ki-
szedték a cserjéket, sokkal rendezet-
tebb, kezelhetőbb terület jött létre. 
Összeszedték az illegálisan lerakott 
nagy mennyiségű szemetet is. Átlátha-
tóbbá vált a terület, ennek révén vár-
hatóan csökkeni fog a szemétlerakások 
száma is.   A későbbi, ligetben történő 
tisztítási, takarítási munkák után egy 
gondozottabb közpark jön létre, ame-
lyet várhatóan a lakosság is szíveseb-
ben használ.

A közmunkaprogram keretében pa-
dok gyártására is sor került, amelyek 
a következő hónapokban a város köz-
tereire (a Kner téren már láthatták is), 
közparkjaiba, játszótereire kerülnek ki.  
Tervezzük hulladékgyűjtők gyártását 
is, amelyek kihelyezése után várhatóan 
tovább szépül és tisztul a város.

ill i é é é ék í é i f l
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Kulturális programok, rendezvények

Cím: 5700 Gyula, Ajtóssy Albert u. 43. 
e-mail: iskola@bayremenyhir.hu  web: bayremenyhir.hu

Tel: +36 70 679 2471  OM azonosító: 201689

2015/2016-os tanévben tervezett, 2 éves, 
21 éves korig ingyenes szakképzéseink:

Kiadványszerkesztő
(OKJ 54 213 02)

Informatikai rendszergazda 
(OKJ 54 481 04)

IT mentor 
(OKJ 54 482 01)

Érettségire
épülő képzések

Gyulán

a Bay-ban!

ingyenes

kollégium

szakmailag

felkészült tanárok

kollégium 
az iskolában

családi

pótlék

családias

légköradobe

oraclecisco

wifi 
piacképes

szakmák

Számon-tartva: 
Kiállítás a kommunista 

egyházüldözés pap 
áldozatairól

Magyarországon már 1945-től fo-
lyamatosan zaklatták a hatóságok 
az egyházi személyeket, papokat, 
szerzeteseket, pusztán vallási el-
kötelezettségük miatt. Internálták, 
börtönbe zárták őket, akiket nem 
zártak be, azok is folyamatos meg-
fi gyelés, ellenőrzés alatt álltak. A 
kommunista diktatúra egyik célja 
a vallásosság felszámolása, az egy-
házak megszüntetése volt. 1948-ban 
felszámolták a felekezeti iskolákat, 
1950-ben feloszlatták a szerzetes-
rendeket. Egyházi személyeket bör-
tönöztek be, végeztek ki. Erre, a 
vészterhes időszakra emlékezett az 
a vándorkiállítás, amelyet a Gyoma-
endrődi Népházban Czank Gábor 
plébános nyitott meg, április 17-én. 

Vallás 
konferencia

A víz szakralitása
Vallási terek, vallási migráció és a 
vízkultusz címmel rendeztek kon-
ferenciát a Katona József Művelődi 
Központban április 18-án. Konferen-
cia elnöke Dr. Bartha Elek MTA dok-
tora, a DE rektor helyettes volt. A 
kitűnő előadók között előadást tar-
tottak: Dr. Bölcskei Gusztáv, a Deb-
receni Református Hittudományi 
Egyetem rektora, Fodor József, a 
nagyváradi Szent László Székesegy-
ház nagyprépostja, Dr. Juhász Kata-
lin, MTA Néprajztudományi Intézet 
munkatársa, Dr. Bereczki Ibolya, a 

szentendrei Szabadtéri Néprajzi Mú-
zeum főigazgató-helyettese, Dr. Dé-
nes Zoltán, egyetemi docens Prof. 
Dr. Bárány Attila, egyetemi tanár, a 
DE-MTA Lendület Kutatócsoport ve-
zetője is. A konferenciát Dr. Szonda 
István szervezte.

Szappanos István 
festőművész 

kiállítása a Városi 
Képtárban

Május 29-ig látható a Városi Kép-
tárban (Gyomaendrőd, Kossuth út 
11. sz.) az a kiállítás, amelyen Szap-
panos István kecskeméti festőmű-
vész képeiből rendeztek. A művész 
elsősorban pasztellel, olajjal és ak-
varellel dolgozik, műveiben a zenei-
séget és a belső fényt keresi. A tárlat 
megtekinthető nyitva tartási időben: 
Hétfő-Szerda-Péntek 

 13-17 óra között
Kedd-Csütörtök 
 8-13 óra között 
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SZÖVEGELŐ 
végjáték

A könyvtár szervezésében az ol-
vasóvá nevelést célzó program több 
éve kerül megrendezésre. A levele-
zős rendszerű fordulók után a leg-
jobbak vehettek részt az április 
27-én és 29-án rendezett döntőn. 
A meghívott gyerekek csoportok-
ba szerveződve újabb játékos fel-
adatokat oldottak meg, oklevelet 
és könyvjutalmat kaptak és elfo-
gyaszthattak egy-egy szelet fi nom 
tortát.

Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap

Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap
Kiadja: Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
Felelős kiadó: Dr. Szonda István
Telefon: 66/283-524, e-mail: katonamuvhaz@freemail.hu (Hirdetés felvétel is)
Szerkesztőség: Határ Győző Városi Könyvtár
Felelős szerkesztő: Dinyáné Bánfi  Ibolya
Telefon: 66/521-655, e-mail: varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu
A következő lapszám 2015. június 18-án jelenik meg. 
Lapzárta időpontja: 2015. június 8.
Engedélyszám: 163/0613-1/2007
 ISSN 20624352 (nyomtatott)  ISSN 20624492 (online)

Kulturális programok, rendezvények

Tájházak Napja 
– Április 25.

A Tájházak Napja alkalmából 
szervezett programon Virágos ker-
tek tervezése és gondozása, valamint 
Gyógynövények termesztése, fel-
használása a kiskertekben és a csa-
ládi gazdaságokban címmel tartott 
előadásokat a Kállai Ferenc Nép-
főiskola az endrődi Népházban. 
Gyógynövénytea kóstoló, fűszeres 
süteménykóstoló és a csökmői népze-
nekar színesítette a programot.

Költészetnapi 
szavalóverseny

A minden évben megrendezésre 
kerülő versenyen az idén több mint 
170-en szavaltak. Három délutánon, 
április 15-én, 16-án, és 21-én hang-
zottak el a versek a Határ Győző Vá-
rosi Könyvtárban.

MEGHÍVÓ
A Határ Győző Városi 

Könyvtár szeretettel meghív 
minden érdeklődőt 

Kukorelly Endre író, költő- 
olvasó találkozóra.

Vendégünk a számos, rangos 
irodalmi és állami kitüntetés 

díjazottja. „Mind, átjavított, 
újabb, régiek” című költői életmű-

vét összegyűjtő kötetéért 
Kukorelly Endre kapta az

Artisjus Irodalmi Nagydíjat 
2015-ben.

Hely: Határ Győző Városi 
Könyvtár, 5500 Gyomaendrőd, 

Selyem út 124.
Időpont: 2015. május 26. (kedd) 

17 óra.



9

„KAJAK, KENU, SÁRKÁNYHAJÓ,
EZ A TÁBOR NEKED VALÓ!”

Játssz, evezz, mozogj velünk!
…hogy kellemes vízparti környezetben töltsd napjaidat,

…hogy megismerd a kajakozást és sárkányhajózást,
…hogy barkácsolj, szórakozz, ismerkedj,
…hogy szabadidődet egészségesen töltsd,

…hogy megismerd a Körös Kajak Sportegyesületet!
És végül, hogy rengeteg új élménnyel és számos új baráttal gazdagodj!

Gyere, sportolj Te is a Körös Kajaknál! 
Hajrá Gyomaendrőd! Hajrá Körös Kajak!

A táborról bővebb információ kérhető Csőke Zsolt edzőtől. Tel.: 70/420-1944

 

 

„Melyiket válasszam?” 

nélkül! 

www.endrod.tksz.hu 
www.takarekoskivalto.hu 

Gyomaendr d, Blaha u.  5., Kossuth u. 20.   Köröstarcsa, Kossuth u. 17. 
Mez berény, Békési u. 6.    Murony, Szarvasi u. 20. 
Békés, Szarvasi u. 1.     

Hunya, Rákóczi u. 6.    
Csárdaszállás, Pet  u. 15.   
Bélmegyer, Pet  u. 21.  Sarkad, Kossuth u. 14. 

Békéscsaba, Mednyánszki u. 8. 

Bank 

Bank 

 

Ajánlat

Ajánlat

Kedvez  feltételekkel, induló költségek és kötöttségek 

Program-
ajánló

Május 28. (csütörtök) 17 óra 
Gyermeknapi előadás

a Katona József Művelődési 
Központban Ludas Matyi 

címmel.
A belépés díjtalan.

Május 30. (szombat) 
A Körösmenti 
Táncegyüttes 

Évzáró bemutatója
Helyszín: Katona József 

Művelődési Központ

Június 6. (szombat) 10 óra 
Egészség nap

Helyszín: Katona József 
Művelődési Központ

Előadások, bemutatók, 
szolgáltatók, kiállítók.

Képviselői 
fogadó óra

Farkas Zoltánné

a 6. számú választókörzet 
lakói részére 

képviselői fogadóórát 

tart 2015. május 25-én, 
kedden 17-18 óráig 

a polgármesteri 
hivatalban.
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Tavaszi hírek a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya 
Kistérségi Óvodából

Titokzatos, lázas készülődés előzte 
meg egyik legszebb ünnepünket – az 
Anyák napját - az óvodában. Csillogó 
szemű gyermekek és virágokkal feldí-
szített, gyertyafényben pompázó cso-
portszobák fogadták a vendégeket. A 
gyermekek köszöntő műsora és a saját 
készítésű apró ajándékok örömkönnye-
ket csaltak az ünnepeltek szemébe. 

Mind a négy óvodánk környezete 
egynyári és évelő növényekkel lett be-
ültetve, amely az „Egy gyermek, egy 
palánta” programunk keretében a Ked-
ves Szülők segítségével valósulhatott 
meg. Köszönjük szépen!

A Napsugár Óvoda nagycsoporto-
sai vendégül látták a tanító néniket, 
akik megismerték a leendő elsős kisdi-
ákjaikat. A Csemetekert Óvodába járó 
nagycsoportosaink a Rózsakert Idősek 
Otthonába látogattak el.  Szívhez szóló 
Anyák napi műsorral kedveskedtek az 
otthon idős lakóinak. 

A Föld napja alkalmából tovább 
szépült a Százszorszép Óvoda udva-
ra.  Toldi Balázs polgármester a gyer-
mekekkel közösen egy ezüsthárs 
facsemetét ültetett el, amelynek lombja 
hamarosan madaraink fészkelő helye-
ként, árnyéka gyermekeink játszóhe-
lyeként, termése pedig mindannyiunk 
gyógyítására szolgál. 

A Margaréta Óvodában is vidáman 
vették birtokukba a gyermekek a fűz-
alagutat, amely jól illeszkedik az udvar 
természetes, parkosított környezeté-
hez. A színes virágokkal tarkított ud-
varon, a májusfák között szaladgáló 

gyermekek igazi vidám, tavaszi han-
gulatot sugároztak.

Örömmel számolunk be újabb pá-
lyázati sikereinkről is. Az Alföldvíz: 
A csapvíz érték regionális rajzpályáza-
ton a Százszorszép ovi csapata: Szőke 
Melinda, Velő Boglárka (Nyuszi cs.) 
Varga Luca, Ádám Orsolya (Süni cs.) 
Balázs Bence, Izsó Zorka (Maci cs.) és 
Csipai Csenge (Breki cs.) az előkelő III. 
helyezést érték el. Ezzel egy 50.000 fo-
rintos kirándulási támogatást nyertek. 
A Kiskunhalasi HéttengerÉsz Játszó-
ház vizes témájú rajzpályázatán a kö-
vetkező gyermekeink lettek díjazottak: 
Dávid András különdíjas (Margaré-
ta Óvoda), Izsó Zorka, Ádám Orsolya, 
Munkácsi Petra, Balázs Bence, Szőke 
Melinda, Velő Boglárka különdíjasok 
(Százszorszép Óvoda).
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A Kis Bálint Általános Iskola hírei
Az Endrődi 
Népházban 
szerepeltek

2015. április 9-én délután Gyo-
maendrőd Város Német Nemzetisé-
gi Önkormányzata, a Békés Megyei 
Német Nemzetiségi Önkormány-
zat és az „Örökségtár” Szerkesztősé-
ge „A magyarországi nemzetiségek 
kultúrája a közoktatásban, közmű-

velődésben az „Örökség-Kultúra” 
Oktatási Elektronikus Tudásbá-
zis közvetítésével” című konzultáci-
ós bemutató-előadást szervezett az 
Endrődi Népházban. Az előadás előtt 
a Kis Bálint Általános Iskola német 
nemzetiségi nyelvet tanuló 4. a. osz-
tálya rövid műsorral szórakoztatta a 
közönséget. A diákok megtekintet-
ték a Népház kiállító termében nyíló 
„Sváb népi vallásosság tárgyai” cí-
mű kiállítást is, melyet Fülöp Mónika 
evangélikus lelkész nyitott meg.

Szép magyar 
beszéd 

versenyen
Az Emberi Erőforrások Miniszté-

riuma, a Kazinczy – díj Alapítvány, 
Kisújszállás Város Önkormány-
zata és a Móricz Zsigmond Refor-
mátus Kollégium, Gimnázium, 
Szakközépiskola és Általános Isko-
la rendezte meg az Országos „Szép 
magyar beszéd versenyt” április 10-
12. között Kisújszálláson. A helyi 
és területi fordulók után a legma-
gasabb fokon mérték össze tudásu-
kat, képességeiket a 7 – 8. osztályos 
tanulók. A szabadon választott szö-
veg elolvasása után a kötelező szö-
veget mondta el a 67 versenyző. 
Legfontosabb jellemzője a megmé-
rettetésnek: az értő, értető és termé-
szetes olvasás.

A Gyomaendrődi Kis Bálint Ál-
talános Iskolából: Weigert Csenge 
8. a osztályos tanuló  a Kazinczy – 
jelvény bronz fokozatát és külön dí-
jat kapott. Felkészítője: Hunya Jolán 
tanárnő.

Nemzetközi 
történelmi 
versenyen

2015.04.11-én rendezték meg a 
„Kettős törzsű tölgy” című, komplex 
nemzetközi versenyt.  A feladatok 
témája: magyar katonák az I. világ-
háborúban, valamint a Lengyel és a 
Török Köztársaság története. A Bu-
dapesten megrendezett versenyen 

magyar és határon túli magyar isko-
lák vállalkozó kedvű csapatai vettek 
részt. A zsűri is nagyon rangos volt, 
elnöke: Dr. Marossy Endre hadtörté-
nész, fő támogatója pedig Dr. Osman 
Sabhaz konzul, üzletember volt. A 
nagyon izgalmas 15 fordulós feladat-
sor megoldása után az előkelő 3. he-
lyen végzett a Kis Bálint Általános 
Iskola csapata. Csapattagok: Varjú 
Dániel 8. b. Gál Bence 7.b Cserenyec 
Orsolya 6.a  s Bertók Gergő 6.a osz-
tályos tanulók. Felkészítő tanár: Si-
monné Szrnka Zsuzsanna.
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A Kis Bálint Általános Iskola hírei
Mentor (h)áló

A Gyomaendrődi Kis Bálint Általá-
nos Iskola 2015. április 15-én délután, 
módszertani továbbképzésnek adott 
helyet az iskola Hősök úti épületében. 
A TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0008 
sz. Mentor(h)áló 2.0 program kerete-
in belül a Mentor(h)áló Klub követke-
ző rendezvényére került sor.

Iskolánk pedagógusai mellett ér-
deklődőként vettek részt a Me-
zőberényi Általános Iskola és a 

Gyomaendrődi Rózsahegyi Kálmán 
Általános Iskola tanárai is.

A klubfoglalkozás keretében be-
mutattuk a HATÁRTALANUL! 
című sikeres pályázatunk megvaló-
sítását. Ágostonné Farkas Mária in-
tézményvezető ismertette a pályázati 
kiírást, annak feltételrendszerét. El-
mondta, hogy 2013-ban a Bethlen Gá-
bor Zrt., majd 2014-ben az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő által ki-
írt pályázati program célja a magyar-
országi és a külhoni magyar fi atalok 
közötti kapcsolatok kialakítása, erősí-

tése, az erdélyi magyarlakta területek 
bebarangolása, a természeti és épített 
környezet megismerése, a történelmi 
és kulturális emlékek meglátogatása. 
Kifejtette, hogy mindezek az élmé-
nyek lehetőséget nyújtanak a tanulók 
ismereteinek bővítésére, a magyar-
ságtudat ápolására, a hazaszeretet el-
mélyítésére. Az igazgatónő elmondta, 
hogy az ötnapos kirándulás kereté-
ben már két alkalommal jutottak el 
hetedikes tanulóink Erdélybe, Szé-
kelyföldre és a Keleti-Kárpátok legtá-
volabbi vidékeire. 

Balla Károlyné beszámolt arról, 
hogy milyen módon készítettük elő 
az utazást. Kifejtette, hogy a pályáza-
ti feltételeknek megfelelően bemutat-
tuk a gyerekeknek a meglátogatandó 
országrészt, majd a gyerekek számára 
vetélkedőt rendeztünk a hallottakból.

Vaszkó Lajosné bemutatta a ki-
rándulás megvalósítását, részletesen 
rávilágítva a felkeresett helyszínek 
látnivalóinak az iskolai tananyaghoz, 
az egyes tantárgyakhoz való kapcso-
lódását. 

A program végén kötetlen beszél-
getéssel záródott a klubfoglalkozás.

Szülő – gyermek 
foglalkozás

A Nemzeti Fejlesztési Minisztéri-
um által kiírt közlekedésbiztonsági 
pályázat keretében 2015. április 17-én 
egy szülő-gyermek délutáni foglal-
kozást szervezett a Kis Bálint általá-
nos Iskola alsós tanári kara, melynek 
témája a biztonságos közlekedés volt. 
Pontosabban a gyalogos és a kerékpá-
ros közlekedés alapvető szabályairól 
szólt, a helyi sajátosságok fi gyelem-

be vételével (úttesten való biztonsá-
gos átkelés, láthatóság, észlelhetőség, 
kerékpárral való közlekedés). Először 
Gózan Helga előadását hallgathat-
tuk meg ebben a témában, majd sor 
került egy teszt kitöltésére a hallot-
takról. Játékos feladatok megoldásá-
val, vidám hangulatban folytatódott 
a délután. Hasznos tanácsokkal és 
új információkkal gazdagodva tér-
hettek haza a résztvevők. A délutánt 
színesítette egy kisautó kiállítás, 
mely régi rendőrautókat mutatott be. 
Ezt Orovecz Olivér biztosította szá-
munkra. Köszönjük szépen!

Kitűnő 
matematikusok

A Zalai Matematika Tehetsé-
gekért Alapítvány által szervezett 
Nemzetközi Kenguru Matematika-
versenyen a Kis Bálint Általános Is-
kolából a következő diákok értek el 
kimagasló eredményeket. Németh 
Regina 6. b osztályos tanulónk 
több száz versenyző közül megyei 
12. helyezett lett. Felkészítő tanára 
Fekécs Éva tanárnő. 
Varjú Dániel 8. b osztályos tanu-
lónk 14. helyezést ért el. Felkészítő 
tanára: Szurovecz Zoltánné tanár-
nő. 
A Varga Tamás Matematika Ver-
seny megyei fordulójában Varjú 
Dániel 8. b osztályos tanulónk 2. 
helyezett lett. Dani középiskolai fel-
vételi dolgozata is a legmagasabb 
pontszámú a megyében. Felkészítő 
tanára: Szurovecz Zoltánné tanár-
nő. 

Gratulálunk a versenyzőknek, és 
felkészítő tanáraiknak.
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Stancolt és hagyományos 
papírdoboz gyártása 

minden méretben!

Szitázás, szitaforma készítés, 
kasírozás!

RÓZA KFT.
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 1/1. 

Telefon: 20/914-2122
www.rozakft .hu
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A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola hírei

Mesélj Európa! 
2015

A kecskeméti Katona József 
Könyvtár, az Alternative English 
School és a Europe Direct Informá-
ciós Hálózat idén 10. alkalommal 
hirdette meg 5-6. és 7-8. osztályos di-
ákok számára az Európa Nyelvi Díjat 
nyert „Mesélj Európa! – Tales from 
Europe” angol nyelvű vetélkedőt. Is-
kolánk idén hetedik alkalommal vett 
részt a versenysorozaton, két hatodik 
és egy nyolcadik osztályos csapattal.  
Az online forduló és a képregény ké-
szítés után mindhárom csapat bejutott 
a békéscsabai elődöntőbe, ahol kecs-
keméti, üllési, és izsáki csapatokkal 
versenyeztek. A 6.a csapata 2., a 8.b 
csapata pedig 3. helyen végzett, így 
továbbjutottak a május 18-án megren-
dezésre kerülő kecskeméti döntőbe. A 
6.b csapata 4. helyezést ért el. 

A verseny honlapja: http://www.
bacstudastar.hu/meselj-europa
A csapatok neve, és tagjai az alábbi-
ak voltak:
The Walking Dead – 6.b (Dógi Csen-
ge, Gellai Fanni, Orovecz Odett, 
Pelesz Dávid, Sterre Van Boxtel)
Unicorns of Love – 6.a (Gyomai Ákos, 

Karácsony Tamara, Nemes Ágota, 
Paróczai Bence, Szilágyi Rebeka)
Disco Ninjas – 8.b (Dudics György, 
Orbán Renáta, Paróczai Gergő, Vasz-
kó Ágnes, Wéber Dorina)
Felkészítő tanáraik: Kónyáné Jakab 
Ida, Szedlák Réka, Tóth Magdolna

ÁÁ

Ez is én vagyok, 
ezek is mi 
vagyunk!

A TÁMOP 3.1.4 –B „Köznevelés 
az iskolában” projekt keretei között 
közösségi eseményeket valósítunk 
meg intézményünkben. Ezek közül 
elsőként az „Ez is én vagyok, ezek is 
mi vagyunk” című rendezvényt szer-
veztük meg, amelynek lényege, hogy 
iskolánk tanulói mutassák meg ma-
gukat az eddigiektől eltérő, szokatlan 
módon. A rendezvényen bemutatkoz-
tak másképp, amelynek nagy sikere 
volt a nagyszámú érdeklődő körében.   

2015. május 2-án az UTE Jégcsar-
nokban rendezték meg a 28. Buda-
pest Kupa nemzetközi versenyt. A 
Gyomaendrődi Judo Klub versenyző-
je, Sóczó Rebeka is részt vett a 18 or-
szág vendégszereplésével lebonyolított 

versenyen. Az U13-as korosztályban az 
50 kg-osok között indult és megint 
aranyéremmel gazdagította amúgy 
sem szegényes medálgyűjteményét.

Varga István edző

Sóczó Rebeka 
Budapest Kupa győztes
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Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakképző Iskola és Kollégium - Ballagás

Eltelt egy év és újra a ballagási ün-
nepségre készültünk. Az utolsó fe-
lelések és dolgozatok után már csak 
a ballagás választotta el a diákságot 
az érettségi és a szakmunkás vizsgák 
megkezdésétől. De előtte még a sze-
renád alkalmával elköszöntek tőlünk 
a végzősök. Szépen megterített asztal, 
meghitt vacsora és egy kis beszélgetés, 
ezek voltak talán az utolsó együtt töl-
tött felhőtlen percek. 

Másnap a bolondballagáson még 
megmutathatták gyerekes énüket ötle-
tes, félelmetes jelmezeikben. De már 
ott lebegett mögöttük az iskolában töl-
tött utolsó nap, a ballagás. 

Azon a napon elkezdődik egy új élet. 
Igazán felnőttek lettek, mert az isko-
lás évek utolsó órái lassan leperegtek. 
Elballagtak abból az iskolából, amely 
otthonuk volt hosszú évekig. Már nem 
csak a jegyeikért felelnek, hanem már 
a világnak tartoznak számadással, a jö-
vővel, az élet nyújtotta minden lehető-
séggel. 

Talán szomorúság fogta el őket, ha 
arra gondoltak, hogy eljött a búcsúzás 
ideje. Búcsúzás az iskolától, egymás-
tól, a tanároktól, diáktársaktól, mind-

azoktól, akikkel együtt voltak, együtt 
éltek, tanultak és dolgoztak az itt el-
töltött 4, illetve 5 év alatt. Bár, most 
elhagyják az iskolát, mi továbbra is 
örömmel látunk falaink közt minden 
egykori diákot. Bárhova is sodorja el 
őket az élet, egy részük mindig ide fog 
tartozni, kötődni.

Sok szerencsét az érettségihez, a 
szakmunkás vizsgához és az azt köve-

tő NAGYBETŰS Élethez!

Élvezd, hogy látsz, szagolsz, 
érzel, kelsz, fekszel,

Hogy a szeretted rád 
mosolyog ezerszer,

Élvezd az illatot, ez a szabadság,
Tárd ki a szárnyad, 
repülj el rab madár.

/Punnany Massif: Élvezd/

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, 
Gimnázium és Kollégium hírei - Gimnáziumi egység

„Ballag már 
a vén diák...”

Április 30-án délután 16 órakor is-
kolánkban is megszólalt a csengő, je-
lezve a búcsú pillanatait 81 végzős 
diákunk számára. Osztályfőnökeiktől, 
tanáraiktól, diáktársaiktól búcsúztak, 
emlékezve az itt eltöltött diákévekre. 
Az ünnepségen könyvjutalomban és 
igazgatói dicséretben részesültek a ta-
nulmányi és közösségi munkában ki-
emelkedő tanulóink, akik Tóth Ferenc 
igazgató úrtól vehették át elismerései-
ket. Az idei tanévben is kiosztásra ke-
rültek a legjobbaknak járó díjak. A 
Kner-díjat Tímár Tímea és Tari Zsolt 
Attila 13.A osztályos tanulók vehet-
ték át iskolánk igazgatójától, a Gyo-
maendrőd Város Önkormányzata által 

adományozott „Jó tanuló, jó sportoló” 
elismerést Czibulka Alex György 13.A 

osztályos tanuló érdemelte ki, melyet 
Toldi Balázs polgármester úr adott át.
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A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, 
Gimnázium és Kollégium hírei - Gimnáziumi egység

„Szólj bele!” 
avagy DÖK-nap 
kicsit másként

Április 24-én, pénteken lezárult az 
a hosszú, több mint két hónapos folya-
mat, amelyben a tanulóink a Közösségi 
vita - vitázó közösségek projekt kerete-
in belül az iskola életével kapcsolatos 
témákban vita-alkalmakon vettek részt. 
Az iskola minden diákját megmozga-
tó projektben arra kerestük a választ 
a közösségi vita módszereivel, hogy a 

diákok, mint az iskolát legjobban is-
merő partnerek, hogyan vélekednek a 
mindennapi iskolai életről, a házirend-
ről, a diákönkormányzatról, a tanítá-
si-tanulási folyamatról. A zárónapon, 
mely a DÖK-napunk is volt egyben, a 
diákok kilenc csoportban mutatták be 
egymásnak az elkészült mikro-projek-
teket. Ezt követően a 11. B és a 12. A 
osztályok szervezésében különböző 
helyszíneken színes programokon ve-
hettünk részt (kézműveskedés, tánc, 
sport, dráma, séta stb.), majd a Demok-
ratikus Ifjúságért Alapítvány támoga-
tásával egy közös pizzázással zárult a 
diákönkormányzati napunk.

Disputa-siker a 
gimnáziumban
Április 18-19-én rendezték Budapes-

ten, az ELTE Apáczai Csere János Gya-
korló Gimnáziumában a Szókrakész 
Országos Vitaversenyt, ahol az or-
szág legjobb 16 disputacsapata mér-
hette össze tudását és vitatechnikáját. 
A Kner Imre Disputakör három csa-
pattal képviseltette magát a megméret-
tetésen. Az előre kiadott tételmondat 
a következő volt: „Szigorúbban kelle-
ne korlátozni a szólásszabadságot!”. A 

kilencedikesekből álló KID egy debre-
ceni, tapasztalt vitázókból álló csapat 
ellen küzdött, és kemény szócsata után 
végül a verseny második helyét szerez-
te meg. A másik két csapatnak sem kell 
szégyenkeznie, hiszen nagyon jó telje-
sítményt nyújtottak egy jól szervezett, 
színvonalas versenyen. A csapatok: 
Knertészek: Csordás Alíz, Szonda Lili 
és Deli Csenge, a Kneresek: Nagy Ti-
bor, Fekécs Gergely és Kun Zsigmond. 
Felkészítő trénereik: Malatinszky Zita 
és Valuska Lajos.  A KID tagjai voltak: 
Botos Pongrác, James Lucas Lancester 
és Szujó Róbert.

Rendőrnap

Iskolánk rendészeti képzésben részt-
vevő diákjainak egy része más tanu-
lóinkkal együtt 2015. április 25-én 
Budapestre látogatott a Városligetben 
megrendezett V. Rendőr- és Tűzoltó-
napra Ignácz László tanár úr kíséreté-
ben. 

A nap első felében a csoport a to-
vábbtanulással kapcsolatos kiállítók 
sátrait látogatta meg, akik sok hasznos 
információval látták el az érdeklődőket, 
a nap további részében azután választ-
hattak a meghirdetett színes progra-
mok közül. Megnézhettek kommandós 
bemutatót, rendőri akadályversenyt, 
divatbemutatót a „újrahasznosítás” je-
gyében, kipróbálhattak tűzoltósági 
légző-maszkot speciális füstsátorban, 
felpróbálhattak golyóálló mellényeket, 
de akár igazi fegyvereket is kézbe ve-
hettek. Mindezeken túl koncertek (Ti-
éd a dal! – tehetséges fi atal rendőrök 
koncertje, Bytheway), táncbemutatók, 
gyerekprogramok, autó kiállítás színe-
sítették a napot. A rendezők jóvoltából 
egész nap bőséges ellátásban volt része 
diákjainknak, s a nap végén élmények-
kel gazdagodva térhettek haza.

Iskolánk rendészeti képzésben részt
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Vége a fesztiválnak, kezdődik a turisztikai szezon

A jó idő beköszöntével városunk 
életében is lassan megindul a turisztikai 
szezon. Idén azonban nemcsak 
honfi társaink látogatására számíthatunk, 
ugyanis az április 16-19. között Aradon 
megrendezett kertészeti és turisztikai 
kiállításon Gyomaendrőd városa 
sikeresen mutatkozott be a román utazó 
közönség számára. A Liget Gyógyfürdő 
és a GYÜSZ-TE közös akciójának 
köszönhetően már konkrét foglalásokra 
is sor került, és azóta is aktív romániai 
kampány folyik elsősorban a gyógyfürdő 
kínálatának középpontba állításával. Olyan 
kiemelt rendezvényeinkre is felhívtuk a 
fi gyelmüket, mint a XIX. Nemzetközi 
Volkswagen Bogár- és Busz Party, vagy 
a most május elején megrendezésre került 
XVII. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- 
és Túrófesztivál.

Utóbbi kapcsán ezúton is szeretnénk 
köszönetet mondani Gyomaendrőd 
Város Önkormányzatának, valamint 
a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Szakképző Iskola 
és Kollégiumnak a fesztivál sikeres 
megszervezésében és lebonyolításában 
nyújtott támogatásukért. A közös 
együttműködésnek köszönhetően nemcsak 
neves fellépőket sikerült „megnyernünk”, 
hanem városunkba látogatott Dr. Fazekas 
Sándor földművelésügyi miniszter is. A 
fesztivál szakmaiságát emelte a hazai 
sajtlovagrend egy-egy képviselőjének 
jelenléte is.

A fesztivál sajtos, boros, pálinkás 
és süteményes díjazottainak névsora 
megtekinthető a www.gyomaendre.hu 
weboldalon, illetve a fesztiválról készült 
képek a „Képgalériák” menüpontban.

Szervezetünk 2015. április 14-én 
tartotta tavaszi Közgyűlését, melyen az 
ilyenkor szokásos napi rendi pontokon 
kívül (a 2014. év tevékenységeinek 
összegzése, gazdasági-pénzügyi 
beszámolók) tisztújításra is sor került. 
A GYÜSZ-TE jelenlegi elnöke, Pájer 
Sándor lemondott tisztségéről, amelyet 
az eddigi elnökhelyettes, Tímár Imre 
foglal el 2015. június 1-től. Szervezetünk 
új elnökhelyettesének Gera Krisztiánt, 
a Liget Gyógyfürdő Kft. ügyvezetőjét 
választották meg, ezzel is támogatva a 

TDM szervezet és a helyi önkormányzat 
jövőbeni közös együttműködését, 
melynek az elkövetkezendőkben igen 
nagy jelentősége lesz, hiszen lassan 
befejeződnek azoknak az újabb turisztikai 
attrakcióknak az építési munkálatai, 
amelyek az itt élők és a városba érkezők 
kulturált szabadidő eltöltését gazdagítják.

A szezonra készülődvén szervezetünk 
az idei évre is összeállította standard 
programplakátját, amely szolgáltatóink 
szezonális ajánlatait kínálja mind a helyiek, 
mind a városba érkező vendégek részére. 
Májusban megkezdtük ugyanakkor 
turisztikai honlapunk optimalizálását 
is, amelynek köszönhetően Gyomaendrőd 
turisztikai kínálatai az elsők közt 
jelenhetnek meg az országban. Ebben 
a hónapban pedig több szakmai jellegű 
rendezvényen is részt veszünk annak 
érdekében, hogy ne csak az utazó közönség 
tudatában, hanem szakmai téren is tovább 
erősíthessük pozíciónkat.

További információk:
Tourinform Iroda
tel: 66/386-851
e-mail: gyomaendrod@tourinform.hu
web: www.gyomaendre.hu
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III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal
A Körösmenti Íjfeszítő Egylet a 2015. 
esztendő szelek havának 26. napján 
íjfeszítő örömíjász viadalt tartotta 3 
ezüstfolyó eggyé válásán túl, Kocsor 
hegy lábától kissé visszább, 
a gyomai legelők északi csücskében.

Egyesületünk harmadik alkalommal 
rendezte meg az íjászok közt nagy nép-
szerűségnek örvendő versenyét. Ezúttal 
nem csak a határokon belülről, hanem 
azon túlról is érkeztek versenyzők.A 
megnyitóra 130 íjász, valamint 3 fúvó-
csővel induló versenyző sorakozott fel. 
A versenykiírásban igaz a fúvócső nem 
szerepelt, de végül üde színfoltja volt 
a versenynek a 3 orosházi fi atalember, 
kiknek elsődleges célja a versenyzés 
mellett a kategória népszerűsítése volt.
Az igazán ügyes íjászok 109 lövést ad-
hattak le, ami a mostanában „diva-
tos” 60 lövéses versenyekhez képest 
maratoninak számít. A 16 kihelyezett 
ügyességi, 2D-3D cél, amit két körben 
kellett teljesíteni nemcsak szórakozta-
tó volt, hanem kihívást is jelentett az 
íjászok számára. Ezt bizonyítják az 
elért eredmények is, a felnőttek közt 
vadászrefl ex kategóriában Székely 
Szabó Sándor (MTVSE) 81.7%, a tra-
dicionális íj kategóriában Nagy Ist-
ván (CSLIK) 73.2%-os teljesítménnyel 
érte el az első helyezést. A küzdelem 
befejeztével az íjászok cél-távlövés-

ben is összemérhették tudásukat, ami 
igen szoros versenyt hozott, hiszen az 
egy vesszős rendszerben Kotlár Tibor 
(Szolnok) és Székely Szabó Sándor is 
célba talált a 65 méteres távon, a győz-
tes végül Sándor lett. 
Az eredményhirdetés után a résztve-
vők ugyan fáradtan, de mégis vidáman 
indultak haza. Erre meg is volt minden 
okuk, hiszen nem csak a győztesek, kiknek ezúton is gratulálunk, hanem 

minden íjásznak kijár az elismerés és 
a dicséret.
Örömünkre szolgált, hogy Toldi Balázs 
polgármester úr meghívásunknak ele-
get téve, családjával kilátogatott a ver-
senyre, így testközelből tapasztalhatta 
meg egy íjászverseny hangulatát, és 
kis mértékben a kulisszák mögé is be-
pillantást nyert.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a 
helyi vállalkozásoknak, és egy kecs-
keméti nyomdának a támogatását, va-
lamint külön köszönet illeti a verseny 
lebonyolításában résztvevő barátain-
kat! 
Egyesületünk szeretettel várja az íjá-
szat iránt érdeklődőket. Az év folya-
mán több alkalommal lesz nyílt nap, 
amikor bárki kipróbálhatja az íjászatot, 
illetve előzetes egyeztetéssel az edzé-
seinken is van erre lehetőség.

Kiss József
Körösmenti Íjfeszítő Egylet

kiknek ezúton is gratulálunk hanem

Aranyérem atlétáinktól a megyei futóversenyen
75 gyomaendrődi gyerek vett részt a 
Békéscsabán sorra kerülő 36. Tava-
szi Sportgálán, amely a gyaloglók or-
szágos bajnoksága is egyben. Ennek 
keretén belül került megrendezésre 

hagyományosan az általános iskolá-
sok váltófutása, ahol a versenyzőknek 
1000m-t kellett teljesíteniük. A 7-8 
osztályos tanulók kategóriájában ismét 
a legjobbnak bizonyultunk, a Szendrei 

Balázs - Tarsoly Ni-
kolett - Demeter Se-
bastian - Nyemcsok 
Judit összetételű csa-
patunk I. helyen vég-
zett, sok nagy múltú 
békéscsabai iskolát 
megelőzve.
Az 5-6 osztá-
lyosoknál csapa-
tunkat csak egy 
békéscsabai iskolák-
ból összeválogatott 
váltó tudta meg-
előzni, Mertz Ádám 
- Szendrei Boglárka - 
Kónya Frigyes - Ne-

mes Ágota - Karsai Gábor összetételű 
csapatunk utolsó pillanatig csatázott 
az aranyéremért. Ennél a korosztálynál 
a „B” csapatunk is nagyszerűen helyt 
állt, bronzérmet szereztünk a Már-
ton Tamás - Badari Tímea - Szlancsik 
Bence - Kovács Ágnes - Vaszkán Ben-
ce összetételű csapatunkkal, még úgy 
is, hogy utóbbi futónk mindössze 2. 
osztályos!
Minden célba érkező csokoládét ka-
pott. Tanulóink válogatott atlétákkal 
találkozhattak és láthatták versenyez-
ni őket, ez a délután igazi reklámja volt 
az atlétikának! A helyi műsorveze-
tő több alkalommal is kiemelte, hogy 
milyen nagy létszámban és milyen 
eredményesen szerepeltek ismét a 
gyomaendrődiek!

A versenyzők felkészítője 
Vaszkán Gábor testnevelő tanár, 

atlétika szakedző
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Sikeres szezonnyitás a Körös Kajaknál
Április. A hosszú téli hónapok, a 

rengeteg úszás, konditeremben eltöl-
tött kemény, felkészítő edzések után 
végre az első igazi tavaszi hónap, mely 
lehetőséget adott, hogy újra benépe-
süljön a Körös Kajak Sportegyesület 
Fűzfás-zugi csónakháza. A kezdők-
nek, akik most kerültek először víz-
re Csőke Zsolt edző óriási türelemmel 
tanította az első lépéseket, miköz-
ben a nagyobbak örömmel láttak neki 
a kemény munkának és fáradhatatla-
nul lapátolják a köröket a Fűzfás-zugi 
holtágon. Az eszközparkunk is tovább 
fejlődött, megérkezett a korábban meg-
rendelt 4 db Kape mini kajakok közül 
a második. Szükség is van rá, hiszen 
nagy örömünkre sportolóink száma 
folyamatosan növekszik, és a zavar-
talan munkához minden feltételt bizto-
sítunk.

Április 14-én meglátogatta edzésün-
ket Vereckei Ákos, Sidney és Athén 
K-4 1000m-es olimpiai bajnoka, aki 
néhány tanácsával segítette edzőink 
munkáját és versenyzőink kötetlenül 
elbeszélgethettek vele. 

Április 26-án  Szegeden a Hanzók 
Őrs Emlékversenyen vett részt néhány 
kajakosunk. A szép eredmények közül 
érdemes megemlíteni a Fekete Patrik-
Vincze Levente páros által elért sikert, 
a fi úk a 4000m páros versenyben utasí-
tották maguk mögé a mezőnyt. 

Sárkányhajósaink is megnyitották 
a szezont, április 25-én vízre száll-
tak és egy jó hangulatú túrát tettek a 
Kettős-Körös és a Sebes –Körös ösz-
szefolyásához. A Halász István Csó-
nakháznál minden héten csütörtök 
délután 17.30-kor várják az érdeklő-
dőket, akik szívesen töltenék szabad-
idejüket a Hármas-Körös csodálatos 

környezetében egy kis evezéssel. 
A tavalyi évben az iskolaszezon vé-

gén, az általános iskolák és az egye-
sületünk szervezésében több száz 
általános iskolás diáknak sikerült be-
mutatni a vízi élet szépségeit egy osz-
tályok közötti sárkányhajó verseny 
segítségével. Az idén újra lehetőséget 
szeretnénk biztosítani, várjuk az isko-
lák érdeklődését. 

Az elmúlt év nyarán hét héten ke-
resztül vehettek részt minimális 
részvételi díj ellenében napközis tábo-
rainkban azok az úszni tudó gyerme-
kek, akiket sikerült is „megfertőzni” a 
vízi sport szeretetével. A nagy siker-
re való tekintettel az idén is megrende-
zésre kerül nyári táborunk. 

Homonnai Luca a 2014-es nanjingi 
Ifjúsági Olimpia ezüstérmese jelen-
leg a Körös Kajak Sportegyesület 
Fűzfás-zugi vízitelepén tölti minden-

napjait, hogy sikeresen készüljön fel az 
idei versenyszezonra Tóth Tibor edző-
vel. „Tavaly november óta edzek Gyo-
maendrődön, Tóth Tibor csapatában. 
Azért esett a választás a Körös kajak 
sportegyesületre, mert viszonylag kö-
zel esik a lakóhelyemhez és így ott-
honról tudok átjárni edzésre. Nagyon 
megtetszett, hogy kis létszámú a csa-
pat, családias a légkör, sikerült min-
denkivel gyorsan barátságot kötni. A 
téli felkészülésben sokat segített, hogy 
a különféle edzések helyszínei közel 
vannak egymáshoz, így sokat tudok 
pihenni az edzések között. Legjobb 
eredményemet a tavalyi évben értem 
el, amikor kijutottam az Ifjúsági Olim-
piára Nanjingba és ott 2. lettem. Előtte 
kétszer jutottam ki ifjúsági Európa baj-
nokságra, ahonnan egy 2. és két 4. he-
lyezéssel tértem haza.”

Körös Kajak SE

Vaszkán Milán remeklése a megyei úszóversenyen
A Gyomaendrődi Úszó SE 7 éves 

versenyzője Vaszkán Milán a Szar-
vason megrendezett SZUSE Ku-
pa versenyen, amely a Békés megyei 
Úszóbajnokság II. fordulója volt a leg-
jobbnak bizonyult korosztályában, 3 
aranyérmet és 1 bronzérmet szerezve.

Elsőként 25m mellúszásban 26,3 
mp-el bizonyult a leggyorsabbnak, 
majd 25m gyorsúszásban 22,8mp-el 
győzött igen nagy fölénnyel, harmadik 
aranyérmét pedig 100m gyorsúszás-
ban szerezte 1:56,6p-es teljesítmény-

nyel. Ezzel a mesterhármassal Milán a 
legeredményesebb versenyző volt kor-
osztályában. Levezetéskép még egy 
bronzérmet sikerült szerezni  50m hát-
úszásban is, egyre javuló teljesítmény-
nyel. A Megyebajnokság III. fordulója 
Gyulán május 9-én kerül sor, míg a Li-
get Fürdő Kupa ami a  VI. forduló lesz, 
július 19-én kerül megrendezésre Gyo-
maendrődön a GYUSE szervezésében.

A versenyző felkészítője Vaszkán 
Gábor testnevelő tanár, úszás edző 
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